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 �سم هللا الرحمن الرحیم.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى -�إحسان إلى یوم الدین، قال اإلمام القرطبي

 ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،سورة الضحى، مكیة �اتفاق وهي إحدى عشرة آ�ة "

B C D E F G H I J K  L M Z  :٣ - ١الضحى  " 

قد تقدم القول في الضحى والمراد �ه   ٢ - ١الضحى: B C D E F G  Z ]قوله تعالى:  "

 6 5 4 ] :وفي سورة األعراف ،فقابله �اللیل ،٢الضحى:  }F E D { :لقوله ؛النهار

7 8 9  : ; < = > ? @ A B C     D E F G  Z :٩٧األعراف - 

٩٨. " 
و�شمل في ذلك الصباح والضحى  ،�عني مقابلة الضحى �اللیل یدل على أن المراد �ه النهار

 وهذا أظهر. ،وظاهر اللفظ أن المراد �ه جزء النهار المعروف بهذا االسم ،والظهر والعصر
م هللا فیه موسى و�لیلة أقسم �الضحى الذي �لَّ  :وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق ،اأي نهارً  "

z y }  { :بیانه قوله تعالى ،االسحرة سجدً  هاهي الساعة التي خر فی :وقیل .المعراج
وسجى  ،ورب الضحى :فیه وفي أمثاله فیه إضمار مجازه :وقال أهل المعاني ٥٩طه:  }|

 " معناه سكن قاله.
ولیس ذلك  ،أن �قسم �ما شاء من خلقه -جل وعال -هلل ،ال نحتاج إلى إضمار وال مجاز

 وأقسم �العصر. ،وأقسم �الفجر ،اإلقسام �الضحى وتخصیص الضحى �ما أقسم �اللیل ،للمخلوق 
 ،لیلة ساجیة أي ساكنة :�قال ،قاله قتادة ومجاهد وابن ز�د وعكرمة ،وسجى معناه سكن"

والبحر إذا  ،ا إذا سكنسجو سجوً سجى اللیل � :�قال ،ساجیة :و�قال للعین إذا سكن طرفها
 قال األعشى: ،سجى سكن

 فمـــا ذنبنـــا أن جـــاش �حـــر ابـــن عمكـــم
 

 و�حــــرك ســــاٍج مــــا یــــواري الـــــدعامص 
 وقال الراجز: 

 �ـــــــــا حبـــــــــذا القمـــــــــراء واللیـــــــــل الســـــــــاج
 

 "وطـــــــــــــــرق مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــأل النســـــــــــــــاج 
 ِمالء ِمالء النساج. 

".......................... 
 

 "النســــــــــــــاجوطــــــــــــــرق مثــــــــــــــل ِمــــــــــــــالء  
 وهي ما یلتحف �ه.،الِمالء جمع مالءة  

 وقال جر�ر: "
ـــــــــأعین ـــــــــوم رحنـــــــــا �  ولقـــــــــد رمینـــــــــك ی

 

 ینظــــــرن مــــــن خلــــــل الســــــتور ســــــواجي 
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 " قال األصمعي.. .جى غطى �ل شيءسَ  :وقال الضحاك
 �ظالمه.�عني 

ى غشّ  :وقال الحسن ،قال األصمعي: سجو اللیل تغطیته النهار مثلما �سجى الرجل �الثوب "
 .أقبل :وقال سعید بن جبیر ،ا إذا أظلموعنه أ�ًض  ،وعنه إذا ذهب ،وقاله ابن عباس ،�ظالمه

 " سجى استوى.. :وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد ،اوروي عن قتادة أ�ًض 
 �عني مثل ما تقدم في عسعس هل معناه إذا أقبل أو إذا أدبر؟ 

 طالب: ...............
 لكن في هذا السیاق األنسب أقبل أو أدبر. ،هو من األضداد

 طالب: ...............

} g f e{  :عني ابتدأ  ١٨التكو�ر�} c b a{  :عني أقبل �ظالمه. ١٧التكو�ر� 
نهار صائم ولیل  :سجى سكن أي سكن الناس فیه �ما �قال ،والقول األول أشهر في اللغة "

 - ١الضحى: B C D E F G  Z ] :و�قال ،سكونه استقرار ظالمه واستواؤه :وقیل ،قائم

 " �عني عبادة الذین �عبدونه في وقت الضحى.  ٢
 عباده.
 عباده؟

 عباده نعم.
 :و�قال ،�اللیل إذا أظلم �عني عباده الذین �عبدونه في وقت الضحى وعباده الذین �عبدونه "

 " الضحى �عني نور الجنة إذا تنّور.
 اد مثل.بّ �عني ما یوقع في هذا الوقت من عبادات العُ 

 طالب: ...............
 �ش؟ أمثل 

 طالب: ...............
فإذا وقعت فیه العبادة  ،إنما هو �الظرف لما یودع فیه ًئا،مقصود أن الوقت لذاته ال �عني شیال

وهكذا عمر  ،تذهب و�ذا تجرد عن هذه العبادة صار ماله ساعات تمضي ولیالٍ  ،�ان فضله
 ال قیمة له.فستغله في طاعة هللا � لماإلنسان إذا 

"} F E D{  :و�قال .�عني ظلمة اللیل إذا أظلم ٢الضحى: } B{  :عني النور  ١الضحى�

�عني السواد الذي في قلوب  ٢الضحى:  }F E D { .الذي في قلوب العارفین �هیئة النهار
 " بهذه األشیاء. -عز وجل -الكافر�ن �هیئة اللیل فأقسم هللا
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�عني مثل نوره في قلب عبده المؤمن الناشئ عن هذه العبادة  ٣٥النور:  }~ ے ¡ {"

قالوا  ٣٥النور:  }~ ے ¡ ¢ £¤ {�هیئة النهار �عني النور الذي في قلوب العارفین 
 هذا مثل نوره في قلب عبده المؤمن �عني من أثر عبادته وطاعته.

} J I H{  :صلى -و�ان جبر�ل علیه السالم أ�طأ على النبي  ،هذا جواب القسم ٣الضحى
احتبس عنه  :وقال ابن جر�ج ،فنزلت اآل�ة ،قاله هللا وودعه :فقال المشر�ون  -هللا علیه وسلم

 ،اخمسة وعشر�ن یومً  :وقیل .اخمسة عشر یومً  :وقال ابن عباس .االوحي اثني عشر یومً 
ولو �ان أمره من هللا  ،ا ودعه ر�ه وقالهإن محمدً  :فقال المشر�ون  .اأر�عین یومً  :وقال مقاتل

 :عن جندب بن سفیان قال :وفي البخاري  .لتا�ع علیه �ما �ان �فعل �من �ان قبله من األنبیاء
�ا  :فجاءت امرأة فقالت ،افلم �قم لیلتین أو ثالثً  -صلى هللا علیه وسلم-اشتكى رسول هللا 

عز  -فأنزل هللا ،إني ألرجو أن �كون شیطانك قد تر�ك لم أره قر�ك منذ لیلتین أو ثالث ،محمد

وفي الترمذي عن جندب   ٣ - ١الضحى:  B C D E F G H I J K  L M Z ]: -وجل
-فدمیت إصبعه فقال النبي  ،في غار -صلى هللا علیه وسلم-�نت مع النبي  :البجلي قال

 -صلى هللا علیه وسلم
 هــــــــــــل أنــــــــــــت إال إصــــــــــــبع دمیــــــــــــتِ «
 

 »وفــــــــــــــي ســــــــــــــبیل هللا مــــــــــــــا لقیــــــــــــــتِ  
J I H  {فأنزل هللا تبارك وتعالى:  ،قد ُودع محمد :فقال المشر�ون  ،�طأ علیه جبر�لفأ :قال 

L K{  :أسقطه  ،افلم �قم لیلتین أو ثالثً  :هذا حدیث حسن صحیح لم یذ�ر الترمذي ٣الضحى
 " �هللا أعلم. ،وذ�ره البخاري وهو أصح ما قیل: في ذلك ،الترمذي

ما َوَدَعك �عني ما  :هذا الذي ُذكر قرئ في الشواذ�عني من حیث سبب النزول أصح ما ورد 
لینتهین أقوام «المصدر مستعمل  ،ماضیها ُأمیتالمادة الوْدع �معنى الترك  ألن ؛تر�ك قراءة شاذة

من لم یدع قول «والمضارع  .»دع ما یر�بك«واألمر  ،�عني تر�هم .»عن ودعهم الجمعات
 لكنها قراءة شاذة. ،ومثلوا له �القراءة ما وَدعك ر�ك ،نه ُأمیتإ :�قي الماضي قالوا ،»الزور

 -صلى هللا علیه وسلم-مي النبي رُ  :عن جندب بن سفیان البجلي قال اوقد ذ�ره الثعلبي أ�ًض "
 في إصبعه �حجر فدمیت فقال: 

 هــــــــــــل أنــــــــــــت إال أصــــــــــــبع دمیــــــــــــتِ «
 

 "»وفــــــــــــــي ســــــــــــــبیل هللا مــــــــــــــا لقیــــــــــــــتِ  
علیه الصالة -فلم �خرجه  ،ا من غیر قصدوهذا و�ن �ان على وزان الشعر إال أنه جاء عفو��  

�عني �ون الكالم �أتي على وزان الشعر من غیر قصد من  ،من �ونه لیس �شاعر -والسالم
 غیر أن یراد �ه الشعر:

 ال �ـــــــــــــــــــــــــــذب أنـــــــــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــــــــيُّ «
 

ـــــــــــــــــنُ   ـــــــــــــــــا اب ـــــــــــــــــب أن ـــــــــــــــــد المطل  »عب
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½ ¾ ¿ Á À  {�عني أبیات اثنین أو ثالثة �سیرة ما تخرج اإلنسان من �ونه غیر شاعر 

ÃÂ{  :قد ُوجد بلوغ المرام  ،ولذا ُینتقد من ینظم األحادیث �حولها من نثر إلى شعر ،٦٩�س
إلى شعر الذي برأه هللا منه هذا غیر  -علیه الصالة والسالم-فتحو�ل �الم النبي  ،�له امنظومً 
 -لكن الذي �ظهر ،ومنظومته مطبوعة في مجلد ومشهورة ومتداولة الصنعاني نظم البلوغَ  ،الئق

 �قدر المستطاع. -علیه الصالة والسالم-أن هذا غیر الئق و�ألفاظه  -�هللا أعلم
ما أرى شیطانك إال  :امرأة أبي لهب ،فقالت له أم جمیل ،ا ال �قوم اللیلفمكث لیلتین أو ثالثً  "

وروي عن أبي عمران  ،١الضحى:  }B { :لم أره قر�ك منذ لیلتین أو ثالث فنزلت ،قد تر�ك
فجاءه وهو  ،حتى شق علیه -صلى هللا علیه وسلم-أ�طأ جبر�ل على النبي  :الجوني قال

 ٣الضحى:  }L K J I H { :فنكت بین �تفیه وأنزل علیه ،واضع جبهته على الكعبة یدعو
فدخل تحت  ،ا دخل البیتإن جروً  :-صلى هللا علیه وسلم-وقالت خولة و�انت تخدم النبي 

 " السر�ر فمات.
 .اسمى جروً الجرو ولد الكلب الصغیر �ُ 

�ا خولة ما « :ا ال ینزل علیه الوحي فقالأ�امً  -صلى هللا علیه وسلم-فمكث نبي هللا  ،فمات "
فأهو�ت  ،لو هیأت البیت و�نسته :فقلت :قالت خولة »؟ما لجبر�ل ال �أتیني ؟حدث في بیتي

فجاء نبي هللا ترعد  ،فأخذته فألقیته خلف الجدار ،فإذا جرو مّیت ،�المكنسة تحت السر�ر
هذه  فأنزل هللا ،»�ا خولة دثر�ني« :و�ان إذا نزل علیه الوحي استقبلته الرعدة فقال ،لحیاه

أما علمت أنا  :عن التأخر فقال -صلى هللا علیه وسلم-ولما نزل جبر�ل سأله النبي  ،السورة
 " لما سألته الیهود عن الروح. :وقیل ؟ا فیه �لب وال صورةال ندخل بیتً 

و�دؤوا ینازعون �المجسم  ،وفیها مشاكل وتماثیل ،اآلن البیوت فیها تصاو�ر ،كلب وال صورة
والتصو�ر على أشده �قولون ال، هذا  ،هذه لعب أطفال ،ون ال، هذا ما یدخل�قول ،المجمع علیه

معناه لو  ،هذا أنا ،هذه ما هي �صورتي ،ال :و�نازع �عضهم و�قول ،هذا مثل المرآة  ،حبس
وأنا أقرر مسائل العلم  ،صورتي وأنا �التلفز�ون  رأیتواحد �قول لو  ؟أحرقت الصورة یتأثر هو

�عد لو أنه طاح التلفز�ون  :قلت ،تقول هذه صورته ما علیه شرهة أنتر�د تشك أنه أنا؟ أو 
 ي تتكسر؟ هللا المستعان.تصورتك ال أموتكسر تتكسر معه أنت 

ولم  »اسأخبر�م غدً « :قال ،لما سألته الیهود عن الروح وذي القرنین وأصحاب الكهف :وقیل "

 j k l m ] :یه �قولهفاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبر�ل عل ،إن شاء هللا :�قل
n o p q r s t vu  Z :وفي هذه القصة نزلت  ،فأخبره �ما سأل عنه  ٢٤ - ٢٣الكهف

} L K J I H{  :ما لك ال ینزل علیك  ،�ا رسول هللا :إن المسلمین قالوا :وقیل ٣الضحى
 " و�یف ینزل علي وأنتم ال تتقون. :فقال ؟الوحي
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 رواجبكم.
 " وال تقصون أظفار�م. ،براجمكم :وفي روا�ة ،رواجبكم "

و�ذلك ما بین  ،و�ذلك ما تحت األظفار ،�عني عقد األصا�ع قد تنطوي على شيء من األوساخ
 نظف قبل الدخول في الصالة.�ل هذه ینبغي أن تُ  ،األسنان

صلى -فنزل جبر�ل بهذه السورة فقال النبي  ،وال تأخذون من شوار�كم ،وال تقصون أظفار�م "
ولكني  ،اوأنا �نت أشد إلیك شوقً  :فقال جبر�ل ،»ما جئت حتى اشتقت إلیك« :-هللا علیه وسلم

وّدعك �التشدید قراءة العامة من  ٦٤مر�م:  }ÝÜ Û Ú Ù Ø { :ثم أنزل علیه ،عبد مأمور
 " وروي عن ابن عباس وابن الز�یر أنهما قرآه. ،وذلك �تود�ع المفارق  ،التود�ع
 وَدعك.

 قال: ،تر�ك :ومعناه ،وَدعك �التخفیف "
 وثـــــــــــم ودعنـــــــــــا آل عمـــــــــــرو وعـــــــــــامر

 

ــــــــــة الســــــــــمر  ــــــــــرائس أطــــــــــراف المثقف  ف
ال �كادون �قولون  :د محمد بن یز�دوقال المبرِّ  ،هو یدع �ذا أي یتر�ه :�قال ،واستعماله قلیل 

أي  ٣الضحى:  }L K {قوله تعالى:  .لضعف الواو إذا قدمت واستغنوا عنها بترك ؛وَدع وال وَذر
 " ألنه رأس آ�ة. ؛ك وترك الكافما أ�غضك ر�ك منذ أحبّ 

والضمیر �حذف إذا  ،لعدم اللبس ؛هذا األصل لكن تر�ت الكاف أوالً  ،�عني ما ودعك وما قالك
 تكون اآل�ات �لها على نسق واحد. ،�ونه في رأس آي ؛علم األمر الثاني

قر�ت  :تقول�ما  ،قاله �قلیه قلى وقالءً  :تقول ،فإن فتحت القاف مددت ،والِقلى البغض"
 وأنشد ثعلب: ،و�قاله لغة طيء ،الضیف أقر�ه قرى وقراءً 

........................ 
 

ـــــــــــــــــــــام أم الغمـــــــــــــــــــــر ال نقالهـــــــــــــــــــــا   أ�
 وقال: ،ونقلي أي نبغض ،أي ال نبغضه 

 أســــــــــــیئي بنــــــــــــا أو أحســــــــــــني ال ملومــــــــــــة
 

 لــــــــــــــــــــــــــدینا وال مقلیــــــــــــــــــــــــــة إن تقلــــــــــــــــــــــــــت 
 وقال امرؤ القیس: 

......................... 
 

 "ي الحـــــــــــــالل وال قـــــــــــــالِ ولســـــــــــــت �مقلـــــــــــــ 
 الخالل. 

".......................... 
 

 ولســــــــــــــت �مقلــــــــــــــي الخــــــــــــــالل وال قــــــــــــــالِ  
 {: -عز وجل -�ما قال هللا ،ألنه رأس آ�ة ؛فترك الكاف ،وتأو�ل اآل�ة ما ودعك ر�ك وما قالك 

ª ©  ̈§{  :أي والذاكرات هللا. ٣٥األحزاب" 
 ...............طالب: 

 ؟ماذا
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 طالب: ...............
یتشكك من قلى من؟ فیه أحد  ،ما ودعك �ا محمد وما قلى :�قول یر�د أنألمن اللبس �عني  ؛ال

؟! ما فیه لبس من أجل أن ینص -علیه الصالة والسالم-لى والبغض أنه النبي المنفي في القِ 
 على الكاف.

روى   ٥ - ٤الضحى: N   O P Q R S T U V   W X  Z ]قوله تعالى:  "

أي ما عندي في مرجعك إلي �ا  ٤الضحى:  }R Q P O N{ :سلمة عن ابن إسحاق قال
صلى هللا -ُأري النبي  :وقال ابن عباس ،محمد خیر لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنیا

 N   O P Q R ] :ما �فتح هللا على أمته �عده فُسرَّ بذلك فنزل جبر�ل �قوله -علیه وسلم

S T U V   W X  Z :قال ابن إسحاق.  ٥ - ٤الضحى " 
�النسبة  ًئاا ومآكلها ومشار�ها �لها لیست شیألن الدنیا مهما بلغ نعیمها قصورها وأموالها ومراكبه

ور�عتا الفجر خیر من الدنیا « ،»موضع سوط أحد�م من الجنة خیر من الدنیا وما فیها« ،لآلخرة

 .٤الضحى:  }R Q P O N { ،»تزن عند هللا جناح �عوضةالدنیا ال « ،»وما فیها
وعن ابن  .الحوض والشفاعة :وقیل .الفلج في الدنیا والثواب في اآلخرة :قال ابن إسحاق "

حدثني إسماعیل بن  :رفعه األوزاعي قال ،ترا�ه المسك ،ألف قصر من لؤلؤ أبیض :عباس
ما  -صلى هللا علیه وسلم-أري النبي  :عبید هللا عن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبیه قال

إلى قوله:  ١الضحى:  }B {: -عز وجل -فأنزل هللا ،فُسرَّ بذلك ،هو مفتوح على أمته

}W V U T{،  :ألف قصر في الجنة ترابها  -جل ثناؤه -فأعطاه هللا ،٥الضحى
أحد رضي محمد أال یدخل  :وعنه قال .المسك في �ل قصر ما ینبغي له من األزواج والخدم

رضي  -وعن علي ،وقیل: هي الشفاعة في جمیع المؤمنین :وقال السدي ،من أهل بیته النار
�شّفعني هللا في أمتي حتى �قول هللا « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -هللا عنه
 ".»سبحانه

 غیرهم.هؤالء مثل فأما الذین فارقوا دینه وخالفوا أمره  ،أهل بیته هنا أتباعه على دینه
 .»رضیت �ا محمد؟ فأقول: �ا رب رضیت :عني هللا في أمتي حتى �قول هللا سبحانه لي�شفِّ «"

تال  -صلى هللا علیه وسلم-وفي صحیح مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن النبي 

وقول  ٣٦إبراهیم:  }Q P O N M LK J I H{ :قول هللا تعالى في إبراهیم

فقال  ،و�كى »اللهم أمتي أمتي«فرفع ید�ه وقال:  ١١٨المائدة:  }ÅÄ Ã Â Á{ :عیسى
صلى هللا -فأتى جبر�ل النبي  ؟فسله ما یبكیك ،ور�ك أعلم ،اذهب إلى محمد :هللا تعالى لجبر�ل

 :إن هللا �قول لك :اذهب إلى محمد فقل له :فقال هللا تعالى لجبر�ل ،فسأله فأخبره -علیه وسلم
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إنكم تقولون إن : ألهل العراق -رضي هللا عنه -وقال علي .نسوؤكإنا سنرضیك في أمتك وال 

  }z y x w v u t s } | { ~ے ¡ { :أرجى آ�ة في �تاب هللا تعالى
إن أرجى آ�ة في �تاب هللا قوله  :ولكّنا أهل البیت نقول :قال ،إنا نقول ذلك :قالوا ٥٣الزمر:

-لما نزلت هذه اآل�ة قال النبي  :وفي الحدیث ،٥الضحى:  }W V U T{تعالى: 
 ".»إًذا �هللا ال أرضى وواحد من أمتي في النار« :-صلى هللا علیه وسلم

 التخر�ج.
 طالب: ...............

 ي قبله؟ذوال
 طالب: ...............

 �صحیح مسلم؟
 طالب: ...............

 ي قبله؟ذوال
 طالب: ...............

 عن قبله..
 ...............طالب: 
 عن ابن محمد؟! السند السند. �یفال ال، 

 طالب: ...............
 ي قبله عن..ذال

 طالب: ...............
 السند. نفسه، الحدیث ،هو نفسه

 طالب: ...............
 .نعم ،محمد بن علیه بن الحسن

 طالب: ...............
عمن؟ �عني لعابدین وولده محمد هذا الباقر محمد بن علي بن الحسین، علي بن الحسین ز�ن ا

 من؟ �عني من أعمامه ما هو أبوه؟الباقر ع
 طالب: ...............

 �مكن.
 طالب: ...............

 صحیح.
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صلى هللا -ه على نبیه محمد نَ د سبحانه منَ عدَّ  ٦الضحى:  }Z Y ] \ {قوله تعالى:  "

أي  ٦الضحى:  }\ { .ال أب لك قد مات أبوك ٦الضحى:  }Z Y ] { :فقال -علیه وسلم
لم أوتم  :وقیل لجعفر بن محمد الصادق ،فكفلك ،جعل لك مأوى تأوي إلیه عند عمك أبي طالب

 :وعن مجاهد .لئال �كون لمخلوق علیه حق :من أبو�ه؟ فقال -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
ا في شرفك ال ألم �جدك واحدً  :آل�ةفمجاز ا ،إذا لم �كن لها مثل ،هو من قول العرب درة یتیمة

̀  {قوله تعالى:  ؟و�حوطونك ،فآواك هللا �أصحاب �حفظونك ،نظیر لك _ ^{  
ا النبوة فهداك أي أرشدك والضالل هنا �معنى الغفلة عما یراد �ك من أمرً  أي غافالً  ٧الضحى:

» { :وقال في حق نبیه ،أي ال �غفل ٥٢طه:  }) ( * + ,{ :-جل ثناؤه -كقوله
± °  ̄ فهداك  ،لم تكن تدري القرآن والشرائع ضاال� : وقال قوم ٣یوسف:  }¬ ®

وهو معنى قوله  ،عن الضحاك وشهر بن حوشب وغیرهما ،هللا إلى القرآن وشرائع اإلسالم

 " على ما بیناه في سورة.. ٥٢الشورى:  }) ( * + , - . { :تعالى
وقد  ،الضالل �حتمل أن �كون الحید والمیل عن الصراط المستقیم ،�عني تأو�ل الضالل �الغفلة

-والنبي  ،و�كون �غیرها من وجوه الضالل ،و�كون �الفواحش ،و�كون �المعاصي ،�كون �الشرك
ما ُعرف عنه حتى في جاهلیته شيء مما �ستنكر على قومه من الشرك  -صلى هللا علیه وسلم

وهذا أمر  ،عما أوحي إلیه إنما �ان غافالً  ،نزل علیهمع أنه لم ی ،أو من الفواحش المنكرات
 -فالنبوة موهبة من هللا ،طبیعي �عني أنه قبل أن یوحى إلیه ما یتوقع منه أن �كتسب نبوة بنفسه

والناس في هذا الباب قبل النبوة والعصمة فیها �عضهم من یدعي  ،ولیست مكتسبة -جل وعال

̀  { :ترده اآل�ة ،حوهذا لیس �صحی ،العصمة حتى قبل العصمة  ٧الضحى:  }^ _
قر ثم إذا أُ  ؟هل یدخل فیه الشرك الذي یزاوله المشر�ون  ؟مقداره ما ؟حجمه مالكن هذا الضالل 

اآلن یر�زون  ؟هل �ضیره هذا قبل أن یوحى إلیهفأن هذا الشرك موجود عنده �ما هو عند غیره 
كلف وهذا ال �مكن أن �ُ  ،فیما �عدوالغفلة غفلة عما أوحي إلیه ، على أن الضالل هو الغفلة

لكن هل ترفع عما �ان �فعله أهل الجاهلیة من شر�هم ومنكراتهم وجرائمهم  ،�شيء لم یوح �ه إلیه
وهو أفضل ما وجد على  ،ال شك أنه متمیز بین قومه ؟ومو�قاتهم وظلمهم و�غیهم وعدوانهم

^ _  {ل الذي نسب إلیه �عني قبل فیما یناسبه مع وجود هذا الضال ،المعمورة قبل و�عد

 ،وقبل اإلسالم ،وقبل التو�ة ،وقبل الهدا�ة -جل وعال -هذا امتنان من هللا ٧الضحى:  }`
رجل ارتكب جرائم ومو�قات وفواحش ثم تاب وتاب  ،قل مثل هذا في غیره ،اإلسالم �جب ما قبله

نه مخالفة قبل أن یوحى �عضهم �ستعظم و�ستثقل أن یوجد م ،التو�ة تهدم ما �ان قبلها ،هللا علیه
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كلف قبل الوحي مع أنه إذا نظر إلیه من بین أقرانه و�ني جنسه ومن وجد في لكنه غیر مُ  ،إلیه
 وال أحد یتردد في هذا. ،زمنه ال شك أنه أفضلهم
 طالب: ...............

من قرأ في سیرته وعرف حتى  -علیه الصالة والسالم-وهو مناسب لحاله  ،ما فیه شك أنه وجیه
قتل � ألم لكن انظر إلى موسى مثالً  ،في صباه ما حصل منه شيء مثل ما �حصل من أقرانه

 قبل أن یبعث؟ حصل منه قتل. ،قبل النبوة

على ما بیّناه في سورة  ٥٢الشورى:  }) ( * + , - . {وهو معنى قوله تعالى:  "

هذا قول  ،فهداهم هللا �ك ،أي في قوم ضالل ٧الضحى:  }^ _ { :وقال قوم ،شورى ال
وقیل:  ،فهداك إلى إرشادهم ،أي ووجد قومك في ضالل :وعن السدي نحوه ،الكلبي والفراء
 " ..ووجدك ضاال� 

ال  ،قومك ضالالً  والسدي وغیره �قولون ال، وجد ،وجدك ضاال�  ،لكن هذا خالف ظاهر السیاق
هل هو مثل  ؟هذا الضالل ما مقداره ،لكن الكالم في الضالل ،شك أن السیاق �أبى مثل هذا

ا ا �سیرً فحاد عنه شیئً  ،ال، اآلن لو ضل الطر�ق شخص ضل الطر�ق ؟مقدار بني جنسه في وقته
هذا ضل عن  ،ووصل ما �صیر الطر�ق ألف خطوة صار زاد مائة خطوة مثالً  ،�عني بدل

من رواة الصحیح  هو يذاسمه الضال ال ما ،و�سمى ضل ،الطر�ق لكن ضالل �سیر ما یؤثر
ألنه ضل في طر�ق  ؛ضالقیل: ولو  ،معاو�ة بن معاو�ة بن عبد الكر�م الضال من رواة البخاري 

 مكة.
االستثناء حین ا شأن أي ناسیً  وقیل: ضاال�  ،عن الهجرة فهداك إلیها وقیل: ووجدك ضاال�  "

  }j i h { :فأذ�رك �ما قال تعالى ،سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنین والروح

  }rq p o n m l { :ا للقبلة فهداك إلیها بیانهوقیل: ووجدك طالبً  ٢٨٢البقرة:
 " ألن الضال طالب. ؛و�كون الضالل �معنى الطلب ،اآل�ة ١٤٤البقرة:

 لنبوة.كل هذا من أجل إثبات العصمة له قبل ا
 " وقیل: ووجدك متحّیًرا عن بیان ما نزل. "

هذه المسائل وهذه الموضوعات السیما في أوقات الفتن التي نعیشها ینبغي أن �عتني بها طالب 
ینبغي أن �كون  -علیه الصالة والسالم-�ما �حاك و�دار حول اإلسالم ونبي اإلسالم  ،العلم

ألنه في أي لحظة من أوقات  ؛وعرف وجه الحق فیها ،طالب العلم قد فهم هذه المسائل وهضمها
تطاولوا على الذات  ،�ما حصل اآلن ،المخرج منها ماهذه الفتنة یدهى له بداهیة ما یدري 

حتى قال  اومثل هذا �قبل نقاشً  ،ثم �عد ذلك وجدوا المخارج أن مثل هذا �قبل تو�ة ،اإللهیة
�عني  ،ي القنوات وغیرهااآلن موجود و�بحث ف ،اهللحتى فیما تعلق � اا هذا �قبل نقاشً �عضهم أبدً 
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ما یوافقه  ،األ�ام في قناة الرسالة شيء ما �قره وال فاجر وال �افرذه السو�دان قالوه ه ق لطار كالم 
 نسأل هللا العافیة. ،�الم غا�ة في اإللحاد ،علیه

ألن  ؛رفیكون الضالل �معنى التحیُّ  ،فهداك إلیه ،وقیل: ووجدك متحیًرا عن بیان ما نزل علیك "
و�كون الضالل �معنى الضیاع  ،ا في قومك فهداك إلیهوقیل: ووجدك ضائعً  ،الضال متحیر

ومنه قوله تعالى:  ،و�كون الضالل �معنى المحبة ،ا للهدا�ة فهداك إلیهاوقیل: ووجدك محب� 

}Ï Î Í Ì Ë Ê{  :قال الشاعر: ،أي في محبتك ٩٥یوسف 
 شــــــــاب منــــــــي المفــــــــرق هــــــــذا الضــــــــالل أ

 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــم أكـــــــــــــــن متحقًق  اوالعارضـــــــــــــــین ول
  

 ا لعــــــــــزة فــــــــــي اختیــــــــــار قطیعتــــــــــيعجًبــــــــــ
 

ـــــــــــا�عـــــــــــد   ـــــــــــد أخلق  الضـــــــــــالل فحبلهـــــــــــا ق
-ضل النبي  :قال ابن عباس ،في شعاب مكة فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب وقیل: ضاال�  

فرده  ،ا عن أغنامهفرآه أبو جهل منصرفً  ،وهو صغیر في شعاب مكة -صلى هللا علیه وسلم
وقال سعید بن  .فمّن هللا علیه بذلك حین رّده إلى جده على یدي عدّوه ،إلى جده عبد المطلب

فأخذ إبلیس بزمام  ،مع عّمه أبي طالب في سفر -صلى هللا علیه وسلم-خرج النبي  :جبیر
فنفخ إبلیَس نفخة  -علیه السالم -فجاء جبر�ل ،فعدل بها عن الطر�ق ،الناقة في لیلة ظلماء

لما  إن حلیمة :وقال �عب ،فمّن هللا علیه بذلك ،وقع منها إلى أرض الهند ورده إلى القافلة
 ،لترده على عبد المطلب -صلى هللا علیه وسلم-قضت حق الرضاع جاءت برسول هللا 

 " ا لك �ا �طحاء مكة الیوم یرد إلیك.فسمعت عند �اب مكة هنیئً 
.  ُیَردُّ

فسمعت هدة  ،فوضعته ألصلح ثیابي :الیوم ُیَردُّ إلیك النور والدین والبهاء والجمال قالت"
فصحت وا  ،الم نر شیئً  :فقالوا ؟أین الصبي ،معشر الناس :فقلتفّت فلم أره تشدیدة فال

فإن شاء أن یرده  ،اذهبي إلى الصنم األعظم :فإذا شیخ فاٍن یتو�أ على عصاه فقال ،محمداه
�ا رب لم تزل منتك على قر�ش وهذه  :علیك فعل ثم طاف الشیخ �الصنم وقبل رأسه وقال

فانكب هبل على وجهه وتساقطت األصنام  ،ئتالسعد�ة تزعم أن  ابنها قد ضل فرده إن ش
إن  :فألقى الشیخ عصاه وارتعد وقال ،فهالكنا على یدي محمد ،إلیك عنا أیها الشیخ :وقالت

فانحشرت قر�ش إلى عبد المطلب وطلبوه في جمیع  ،ا ال �ضیعه فاطلبیه على مهلالبنك ر�� 
 ى هللا أن یرده وقال:ا وتضرع إلفطاف عبد المطلب �الكعبة سبعً  ،مكة فلم �جدوه

 �ــــــــــــــــــــــــــا رب رد ولــــــــــــــــــــــــــدي محمــــــــــــــــــــــــــدا
 

 اردده رب واتخــــــــــــــــــــذه عنــــــــــــــــــــدي یــــــــــــــــــــدا 
 �ـــــــــــــــــا رب إّن محمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــم یوجـــــــــــــــــدا 

 

 ......................................"
 

 
 إْن محمد.
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 �ـــــــــــــــــا رب إْن محمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــم یوجـــــــــــــــــدا
 

ـــــــــــــــــــددا   فشـــــــــــــــــــمل قـــــــــــــــــــومي �لهـــــــــــــــــــم تب
جل  -ضي عن قولهو�تب �اتب خالل األسبوع الما ،و�ذا خففت قل العمل ،إن مخففة من الثقیلة 

ابن  .�جب أن تصحح هذا خطأ �جب أن �صحح :�قول ٦٣طه:  }Â Á À { -وعال
 مالك �قول:

.................... 
 

 خففـــــــــــــــــــــــــــــت إّن فقـــــــــــــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــــــــــــل 
رفعها للمتبدأ أقل من عملها الذي هو نصب  ،�عني قل العمل؟ �عني نصبها للمبتدأ أقل ماذا 

 .٦٣طه:  }Â Á À {�عني �خف عملها �قل عملها إذا خففت وهي مخففة  ،المبتدأ
 طالب: ...............

هو ینتقد  ،ما �عرف إّن هو القراءة الثانیة ما عرفها أصالً  ،هو ینتقد إْن ما ینتقد إنّ  ،معروفة إنّ 
 القراءة القائمة.

ا ال �خذله وال فإن لمحمد ر��  ،معاشر الناس ال تضجوا ،ا ینادي من السماءمناد�ً فسمعوا  "
فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل  ،ا بوادي تهامة عند شجرة السمرو�ن محمدً  ،�ضیعه

 " وقیل. ،قائم تحت شجرة یلعب �األغصان و�الورق  -صلى هللا علیه وسلم-فإذا النبي 
 تخر�جه.

 .....طالب: ..........
 هو الظاهر. نعم،

 طالب: ...............
 لكن بدون إسناد. نعم،

فهداك إلى  ،لیلة المعارج حین انصرف عنك جبر�ل وأنت ال تعرف الطر�ق وقیل: ووجدك ضاال�  "
 .تحب أ�ا طالب فهداك إلى محبة ر�ك ووجدك ضاال�  :وقال أبو �كر الوراق وغیره ،ساق العرش

وقال  .بنفسك ال تدري من أنت فعّرفك بنفسك وحالك ووجدك ضاال�  :وقال �سام بن عبد هللا

  }8 9 : ; > {بیانه  ،ا في بیان الكتاب فعلمك البیانووجدك متحیرً  :الجنیدي
 " وقال �عضهم.. ،اآل�ة لتبین لهم الذي اختلفوا فیه ٤٤النحل:

 الجنید؟ أمالجنید؟ الجنیدي �الیاء  أمالجنیدي 
 طالب: ...............

إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فالة من األرض ال شجر معها  :وقال �عض المتكلمین "
 :-صلى هللا علیه وسلم-فقال هللا تعالى لنبیه محمد  ،فیهتدى بها إلى الطر�ق ،سموها ضالة

فهدیت �ك الخلق  ،وأنت وحید لیس معك أحد ،أي ال أحد على دینك ٧الضحى:  }^ _{
 " .إليّ 
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األقوال �لها حسان، ثم منها ما هو معنوي، ومنها ما هو حسي. والقول األخیر قلت: هذه  "
ألنه �جمع األقوال المعنو�ة. وقال قوم: إنه �ان على جملة ما �ان القوم علیه، ال  ؛أعجب إلي

ا على ظاهر الحال، فأما الشرك فال �ظن �ه، بل �ان على مراسم القوم في �ظهر لهم خالفً 
ا والقوم �فار . وقال الكلبي والسدي: هذا على ظاهره، أي وجدك �افرً الظاهر أر�عین سنة

ا �أهل . وقیل: وجدك مغمورً ول والرد علیه في سورة" الشورى". وقد مضى هذا القفهداك
 " �قال.. الشرك، فمیزك عنهم.

صلوات هللا وسالمه -مثل هذه األقوال ال �صح نسبتها إلى سید الخلق  :عّلق محقق الكتاب قال
ألن العصمة ثابتة لهم قبل النبوة و�عدها من الكبائر والصغائر على  ؛وال ألحد من األنبیاء -علیه

 الصحیح.
 طالب: ...............

 ؟ماذا
 طالب: ...............

هو أحال إلى الجزء السادس  ،الدرس القادم، ا�حثها إن شاء هللا في القادمعطنا إ�اه في األسبوع أ 
تقدم �حث مسألة العصمة والرازي أطول من �حث  ،عشر في صفحة خمسین في سورة الشورى 

اإلشكال أن  ،لكنه ما هو على الجادة ،الرازي له مصنف خاص في عصمة األنبیاء ،هذه المسألة
علیه الصالة -ف الخلق وأفضل الخلق ال �شك أحد في أنه أشر  ،دراسة المسألة مجردة أوالً 

ا قبل ثم هل من الزم هذا الشرف أن �كون معصومً  ،وأكمل الخلق هذا أمر متفق علیه -والسالم
وهل �قع منه ما هو خالف األولى �عد الوحي �عد  ،أن یوحى إلیه؟ المسألة خالفیة بین أهل العلم

لكن الذي �جب أال �شك  ،ائل خالفالمقصود أن هذه المسائل مس ؟الرسالة أو تقع منه صغائر
وأن  -علیه الصالة والسالم-فیه أنه أعلم الخلق وأكرمهم على هللا وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم �اهلل 

 ما یتعلق �التبلیغ ال یتطرق إلیه أدنى شك وال أدنى احتمال.

¾ ¿ À  { :ضل الماء في اللبن ومنه :ا �أهل الشرك فمّیزك عنهم �قالوقیل: وجدك مغمورً  "

Á{  :وفي قراءة  ،أي لحقنا �التراب عند الدفن حتى �أنا ال نتمیز من جملته ١٠السجدة
وهذه قراءة على التفسیر وقیل:  ،ووجدك ضالٌّ فهدى أي وجدك الضال فاهتدى �ك :الحسن

 " .ووجدك ضاال� 
 فاهتدى �ك �عني إن یثبت قراءة ضالٌّ انكشف انتهى �ل شيء. وجدك شخص ضالٌ 

فهدى المسلمین إلیك حتى آمنوا  ،ال یهتدي إلیك قومك وال �عرفون قدرك ووجدك ضاال�  وقیل: "
 " �ك قوله تعالى...
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و�أتي اسم الفاعل  ،فاعل �معنى المفعول ضال �عني مضلول عنك ضل قومك فلم یهتدوا إلیك

واسم  ،ا�عني ساترً  ٤٥اإلسراء:  }¥ ¦ {والعكس �أتي اسم المفعول  ،و�راد �ه اسم المفعول

 عیشة راضیة �عني مرضیة. ٢١الحاقة:  }z y } {الفاعل 
 طالب: ...............

واالمتنان إنما �كون �النقل  ،-علیه الصالة والسالم-على نبیه  -جل وعال -كلها امتنان من هللا
 من األدنى إلى األعلى.
 طالب: ...............

 ا�حثها.

 -ا ال مال لك فأغنى أي فأغناك �خد�جةأي فقیرً  ٨الضحى:  }d c b{قوله تعالى:  "
 وقال أحیحة بن الجالح: ،عال الرجل �عیل عیلة إذا افتقر :�قال -رضي هللا عنها

ـــــــــــــاه  فمـــــــــــــا یـــــــــــــدري الفقیـــــــــــــر متـــــــــــــى غن
 

 ومـــــــــــــا یـــــــــــــدري الغنـــــــــــــي متـــــــــــــى �عیـــــــــــــل 
 " اك �ما أعطاك من الرزق.فرّض  :وقال مقاتل ،ي �فتقرأ 

p  {وأن الشافعي �ان یرى  ،٣النساء:  }q p o n {تقدم البحث في هذا في سورة النساء 
q{  :ت ماشیته وفیه قول الشاعر: و�ن أمشى وعال �عني �ثر  ،�عني ال تكثر عیالكم ٣النساء

 عبد هللا �الفائدة �سورة النساء. اهذه مر علینا أ� ،وعیاله
 طالب: ...............

 �عني ما تذ�ره هذا �الم القرطبي.
 طالب: ...............

 سنة. ةعشر  �عني أكثر من خمس
 طالب: ...............

 ؟ماذا
 طالب: ...............

 نعم.
وقال  .ووجدك فقیر النفس فأغنى قلبك :وقال ابن عطاء .قنعك �الرزق  :وقال الكلبي "

 ومنه قول جر�ر: ،دلیله فأغنى ،وجدك ذا عیال :األخفش
 هللا أنـــــــــــــــزل فـــــــــــــــي الكتـــــــــــــــاب فر�ضـــــــــــــــة

 

 البـــــــــــــــن الســـــــــــــــبیل وللفقیـــــــــــــــر العائـــــــــــــــل 
والبراهین فأغناك بها وقیل: أغناك �ما فتح لك من الفتوح وأفاءه ا من الحجج وقیل: وجدك فقیرً  

و�نما فرض الجهاد  ،ألن السورة مكیة ؛وفي هذا نظر :قال القشیري  .علیك من أموال الكفار
 " �التشدید مثل طیب وهّین. عّیالً  :وقرأ ابن السمیقع ،عائالً  :وقراءة العامة ،�المدینة
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 عّیل �طلق على الصغیر العّیل.

  ١١ - ٩الضحى:  f g      h i  j k l m n  o p q    r s t Z ]قوله تعالى:  "

 ،أي ال تسلط علیه �الظلم ٩الضحى:  }i h g f {قوله تعالى:  :األولى ؛فیه أر�ع مسائل

  }i h { :وعن مجاهد ،وقیل: هما لغتان �معنى ،قاله األخفش ،ادفع إلیه حقه واذ�ر یتمك
و�ذلك هو في مصحف ابن  ،تكهر �الكاف :وقرأ النخعي واألشهب العقیلي ،فال تحتقر ٩الضحى:
ألنه ال  ؛وخص الیتیم ،ا عن قهره �ظلمه وأخذ مالهفعلى هذا �حتمل أن �كون نهیً  ،مسعود

والعرب تعاقب بین الكاف  ،فغلظ في أمره بتغلیظ العقو�ة على ظالمه ،ناصر له غیر هللا تعالى
وفي صحیح مسلم من  ،�هره إذا اشتد علیه وغّلظ :إنما �قال ،غلطوهذا  :قال النحاس ،والقاف

فبأبي هو وأمي ما رأیت  :حدیث معاو�ة بن الحكم السلمي حین تكلم في الصالة برد السالم قال
ف�هللا ما  ،-صلى هللا علیه وسلم-�عني رسول هللا  ،ا منها قبله وال �عده أحسن تعلیمً معلمً 

ودلت  :الثانیة .الزجر :والكهر ،الغلبة :وقیل: القهر ،كهرني وال ضر�ني وال شتمني الحدیث
وروي  .�ن للیتیم �األب الرحیم :حتى قال قتادة ،اآل�ة على اللطف �الیتیم و�ره واإلحسان إلیه

إذا أردت أن « :قسوة قلبه فقال -صلى هللا علیه وسلم-شكا إلى النبي  عن أبي هر�رة أن رجالً 
صلى -وفي الصحیح عن أبي هر�رة أن رسول هللا  ،»یلین فامسح رأس الیتیم وأطعم المسكین

ومن  ،وأشار �السبا�ة والوسطى ،»أنا و�افل الیتیم له أو لغیره �هاتین« :قال -هللا علیه وسلم
 " حدیث ابن عمر أن..

 الیتیم له، �یف �كون یتیم له؟ لكاف
 طالب: للمرأة ابنها.

 ألنه مات أبوه وهو دون البلوغ. ؛فهو لها وهو یتیم ،لمرأة �كون ولدها قد مات أبوها
إن الیتیم إذا �كى اهتز «قال:  -صلى هللا علیه وسلم -ومن حدیث ابن عمر أن رسول هللا "

لبكائه عرش الرحمن فیقول هللا تعالى لمالئكته: �ا مالئكتي، من ذا الذي أ�كى هذا الیتیم الذي 
ر�نا أنت أعلم، فیقول هللا تعالى لمالئكته: �ا مالئكتي،  :أ�اه في التراب، فتقول المالئكةغیبت 

ا مسح فكان ابن عمر إذا رأى یتیمً . »اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضیه یوم القیامة
ا من ضم یتیمً «: -صلى هللا علیه وسلم -ا. وعن أنس قال: قال رسول هللابرأسه، وأعطاه شیئً 

ا من النار یوم القیامة، ومن مسح برأس یتیم �ان في نفقته، و�فاه مئونته، �ان له حجا�ً فكان 
وقال أكثم ابن صیفي: األذالء أر�عة: النمام، والكذاب، والمدیون، . »له �كل شعرة حسنة

 " الثالثة.  والیتیم.
النمام وجه ذله والكذاب ال شك  ،واضحفأما ذل المدیون وذل الیتیم  ،وجه الذل في النمام والكذاب

 فصار ذلیالً  ،فإذا انكشف أمره ذل بین الناس وعرفه الناس بهذا ،أنه سوف �فتضح أمره و�نكشف
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اآلن �فالة الیتیم �عني �مالها أن تضمه وتؤ�ه إلیك وتجعله �أحد أبنائك  ،�خالف العز�ز ،بینهم
لكن اآلن فیه  ،هذه �فالة ،من أوالدكفي األكل والشرب والمسكن والعالج وغیر ذلك �أنه واحد 

و�أخذون  ،من �قوم �إیوائهم ورعایتهم والعنا�ة �شؤونهم و�سمون من یدفع إلیهم المال �افل یتیم
 -علیه الصالة والسالم-فهل �كفي لمرافقة النبي  ،وتسمى �فالة یتیم ،مئات في الشهر ازهیدً  ماًال 

 معنى الكفالة؟ ما ؟أن تدفع خمسمائة ر�ال أو ألف ر�ال �الشهر
 طالب: ...............

هذه  ،وتكتنفه �عنایتك من �ل وجه ،كمالها أن �صیر مثل واحد من أوالدك تحوطه برعایتك
بل  ،ي تقوم على أكثر من واحدتروف الناس مع وجود هذه المآوي اللكن اآلن ظ ،الكفالة التامة

وهم  ان یتیمً و ثالث ،ن و أوى فیه عشر �عني م ،عشرات وتر�یة المجموعة أسهل من تر�یة األفراد
�ل  ،وتر�یة العدد أسهل من تر�یة األفراد ،و�تكفلون �الباقي ،�حتاجون إلى من یدعمهم �المال

لكن إذا  ،نوع �فالة لیست �فالة تامة ،فمثل هذا ال شك أنها �فالة ،�صعب علیهمبیت فیه یتیم 
 ،ألنك قصرت في �اب التر�یة بنفسك ؛أردت أن تقارب الكفالة التامة فاكفل أكثر من واحد

 ،و�نما �كفلهم بنفسه وتر�یته ،واآلخر القائم علیهم ال �كفلهم �ماله ،فعّوض عن هذا �مالك
 والمجموع إن شاء هللا یتم �ه رفع المعاناة عن هذا الیتیم.

 طالب: ...............
 أجرة العنا�ة �ه. ،مه أجرةو�عطي أل ،وال �قصر علیه ،و�سأل عنه و�تا�ع دراسته ،یدفع النفقة

 قوله. :الثالثة
 �عني �ما تكون الحضانة لألم وأجرتها على أبیه.

أي ال تزجره، فهو نهي عن إغالظ القول. ولكن  ١٠الضحى:  }n m l k {قوله تعالى:  "
رده ببذل �سیر، أو رد جمیل، واذ�ر فقرك، قاله قتادة وغیره. وروي عن أبي هر�رة أن رسول 

ال �منعن أحد�م السائل، أن �عطیه إذا سأل، ولو رأى في «: قال -صلى هللا علیه وسلم -هللا
وقال إبراهیم بن أدهم: نعم القوم السؤال: �حملون زادنا إلى اآلخرة. . »یده قلبین  من ذهب

وقال إبراهیم النخعي: السائل بر�د اآلخرة، �جئ إلى �اب أحد�م فیقول: هل تبعثون إلى أهلیكم 
ردوا السائل ببذل �سیر، أو رد جمیل، «قال:  -صلى هللا علیه وسلم -وروي أن النبي ؟�شيء

وقیل: . »فإنه �أتیكم من لیس من اإلنس وال من الجن، ینظر �یف صنیعكم فیما خولكم هللا
المراد �السائل هنا، الذي �سأل عن الدین، أي فال تنهره �الغلظة والجفوة، وأجبه برفق ولین، 

 " وأما السائل.قال ابن العر�ي:  قاله سفیان.
و�الحق  ،و�تا�ع علیه ،اكما هو معلوم أن السؤال في المساجد والمجامع العامة ممنوع نظامً 

و�ثیر من األئمة ال  ،وتأتي إلى أئمة المساجد تعامیم تؤ�د على منعهم ،وقد �سجن السائل ،علیه
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مخالفة لولي األمر والخروج من هذا النهي وفق بین الخروج من هذه التعامیم �ما ال �كون فیه یُ 
أو یترك المجال لهذا السائل یتكلم �كل ما  ،ورظالمحو�قع في  ،على السائل و�نهره تجده یتكلم

 ،على �عض المصلین ،و�شوش على الناس ،�قول و�عوق الذاكر�ن �عد الصالة عن أذ�ارهم
والسائل إذا تكلم �عد  ،لمصالحفالمطلوب في مثل هذا ال شك أن األنظمة هذه وضعت  ،وهكذا

k {لكن المطلوب الرفق  ،الصالة مباشرة ال شك أنه �شوش على المصلین وعلى الذاكر�ن

n m l{  :كتفى و�ُ  ،وابتعد عنها ،المفاسد وتحاَش  ،الرفق الرفق فحقق المصالح ١٠الضحى

m l k { :المقصود أنه ال ُینهر ،ا أو �ختصرا معّینً �اإلشارة إلیه أن �جلس أو یلزم مكانً 

n{  :و�نهر من أراد أن یوجه الناس و�عظ الناس  ،ورأینا �عض الناس ینهر السائل ١٠الضحى
 هذا لیس هذا خلق المسلم. ،و�ل من تكلم �ادره �اإلنكار

 طالب: ...............
 ؟ماذا

 طالب: ...............
اإلشكال في التعارض بین أصل  ،ما عندنا إشكال في أصل المسألة نحنالمسألة مسألة التأصیل 

�خرج منه  ،اوأما السائل فال تنهر هذا الذي ینبغي أن �خرج منه اإلمام إذا �ان حكیمً  ،المسألة
ممنوع و�تسلط على  ،النظام ممنوع�هللا  :هم �قولون  ، �قع في هذاوال ،�سالم ال �قع في هذا

إذا ما سألك �المسجد وجاء القوم من  ،�سألك �ه یر�د أن ،ن و اس محتاجوالن ،الناس بهذا النظام
یرشدون إلى الوسیلة التي ال  لكن ،ضر ونمار وجلسوا في المسجد وتصدق علیهم في المسجدمُ 

 �حصل فیها مخالفة وال فیها تشو�ش وال شيء.
 طالب: ...............

وقد �كون  ا،الضالة قد �كون صاحبها غنی�  ١٠الضحى:  }n m l k {ضاّلة لكن هناك 
�حاجة إلى من �شد بیده  ،هو �حاجة إلى من �سنده ،صاحبها ما هو مثل هذا الوضع المنكسر

ثم �أتیه من یتكلم علیه �ا  ١٠الضحى:  }n m l k{ :ولذلك قال، و�جبر �سره و�عطیه
و�جمع األموال وهو  ،ناس�سأل و�تكفف ال ،إخوان ال ننكر أن من السؤال من أفسد على غیره

شخص عّمر أكثر من مائة سنة وهو �سأل الناس وال زوجة وال بیت وال ولد  ،لیس �حاجة إلیها
 شخص معروف. -نسأل هللا العافیة -و�وم مات سرقت ،و�جمع �كرتون عنده ،وال شيء

 طالب: ...............
 راحتسبعین ألف �كرتون  بلغتله یوم  ي جمعذالالمسكین ذا لكن ه ،رئمن أصحاب العما دعك
واحد  �أتیك ،قلو�هم مع المنكسرة -جل وعال -على �ل حال هللا -نسأل هللا العافیة -اجمیعً 

 -جل وعال -�هللا -جل وعال -عظمها عند هللا ما ،صادق ثم تصیر �ه المسألة وتتكلم علیه
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و�خرج  ،صالحفعلى اإلنسان أن �سدد و�قارب و�حقق الم ؟١٠الضحى:  }n m l k {�قول 
 من عهدة النصوص من غیر تبعة.

 طالب: ...............
 :المسكین قال رومیتكلم عقب الصالة  یر�د أنام واحد من المشا�خ الكبار ق ا�هللا إني أذ�ر واحدً 

وحرم الجماعة  ،هذا حرم نفسه ،هذا حرمان ،تفرقوا ... والمسكین ،من األذ�ار اینتهو  حتىاصبر 
 هللا المستعان. ،ي یتكلمذحرم ال

 طالب: ...............
 یرجع في صدقته إذا �ان غیر أهله إذا تبین له أنه غیر �فؤ.

 طالب: ...............
 ؟ماذا

 طالب: ...............
 برجوع.هذا خالص ما  ،ما.. ال بد من القبول ما تسمى خالص أصالً 

 طالب: ...............
نع من صاحب التعمیم ال شك أنه إذا �ان الخوف على الدین �هللا ینظر إلى الباعث على الم

وأما إذا �ان الخوف من الدین �ما هو �عض من یتكلمون وال عندهم  ،صاصفالصحا�ة منعوا القُ 

 .١١٤البقرة:  }H G F E D C {إال إن شاء هللا إال الخیر هذا 
فجوا�ه فرض على العالم على الكفا�ة �إعطاء سائر  ،وأما السائل عن الدین :قال ابن العر�ي "

ا مرحبً  :وقد �ان أبو الدرداء ینظر إلى أصحاب الحدیث و�بسط رداءه لهم و�قول ،البر سواء
وفي حدیث أبي هارون العبدي عن أبي سعید  ،-صلى هللا علیه وسلم-�أحبة رسول هللا 

إن  -صلى هللا علیه وسلم-صیة رسول هللا ا بو مرحبً  :�نا إذا أتینا أ�ا سعید �قول :الخدري قال
�أتونكم من أقطار  و�ن رجاالً  ،إن الناس لكم تبع«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 " وفي روا�ة. ،»افإذا أتو�م فاستوصوا بهم خیرً  ،األرض یتفقهون 
أن یرحب فعلى العالم  ،من طلبة العلم -علیه الصالة والسالم-�عني هؤالء هم وصیة الرسول 

 ؛ا على طالب العلم أال �ضجر العالمو�المقابل أ�ًض  ،وال �غلظ علیهم ،بهم و�حتو�هم و�نبسط لهم
ا �كون �عد درس أحیانً  ،�جعل العالم یتبرم و�ضجر منه األن �عض طالب العلم یلح إلحاحً 

�مكن ؟! ما لد�ه اآلنتدري  ماأنت  ،ثم �عد ذلك یلحقه �قف معه عند الباب ،والدرس طو�ل
و�عض الناس ال بد أن �سمع ما �سوؤه خْلقة �عض الناس جبّلة  ،محتاج الدورة وأنت ما تدري 

فالمسألة �لٌّ له من  ،و�ر�د �ل شيء على تمامه ،مجبول على المشاحنة والمشاحة واالستقصاء
وعلیه أن یهتم و�عتني �طالب العلم و�رحب بهم  ،فالعالم له ما �خصه ،خطاب الشرع ما �خصه
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ا �خرجه عن طوره وهو ا طالب العلم ال �ضجر الشیخ �حیث أحیانً وأ�ًض  ،�حتو�هم و�نبسط إلیهمو 
 ما هنا فرق. ،�عني مثل الناس ،�شر

والیتیم والسائل منصو�ان �الفعل الذي  ،فذ�ره »�أتیكم رجال من قبل المشرق «وفي روا�ة  "
من شيء فال تقهر الیتیم وال  والتقدیر مهما �كن ،وحق المنصوب أن �كون �عد الفاء ،�عدها

سألت ر�ي مسألًة وددت أني لم «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وروي أن النبي  ،تنهر السائل
وسخرت مع داود الجبال  ،او�لمت موسى تكلیمً  ،�ا رب اتخذت إبراهیم خلیالً  :أسأْلها قلت

 ؟فهدیتك ألم أجدك ضاالً  ؟ا فآو�تكألم أجدك یتیمً  -عز وجل -ا �ذا فقالوأعطیت فالنً  ،�سبحن
ا قبلك خواتیم سورة أحدً  ألم أوتك ما لم أوتِ  ؟ألم أشرح لك صدرك ؟فأغنیتك ألم أجدك عائالً 

 ".»بلى �ا رب :قلت ؟�ما اتخذت إبراهیم خلیالً  ألم أتخذك خلیالً  ؟البقرة
 ي قبله.ذالتخر�ج هذا وال

 طالب: ................
 ي قبله.ذوالا بوصیة النبي.. حدیث مرحبً 

 طالب: ................
 األخیر.

 طالب: ................
 �قي شيء؟

 طالب: ................
 األخیر؟ اأیه

 طالب: ................
 ي عند الحاكم.ذاألخیر ال الحاكم

 طالب: ................
 قال عندك أنت؟ ماذا

 طالب: ................
 .فیه عطاء

أي انشر ما أنعم هللا علیك �الشكر  ١١الضحى:  }s r q p{قوله تعالى:  :الرا�عة "

  }r q p {وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد  ،والثناء والتحدث بنعم هللا واالعتراف بها شكر
صلى هللا -والخطاب للنبي  ،�النبوة أي بّلغ ما أرسلت �ه :وعنه قال ،�القرآن :قال ١١الضحى:

 " قال.. -رضي هللا عنهما -وعن الحسن بن علي  ،والحكم عاّم له ولغیره -علیه وسلم
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وأن �صرفها فیما  ،او�عترف بها �اطنً  ،ا�عني �ل مسلم مطلوب منه أن یتحدث بنعمة هللا ظاهرً 
 �قرب إلیه.

ا فحّدث �ه أو عملت خیرً ا إذا أصبت خیرً  :قال -رضي هللا عنهما -وعن الحسن بن علي  "
 :إذا لقي الرجل من إخوانه من یثق �ه �قول له :وعن عمرو بن میمون قال .الثقة من إخوانك

لقد  :راس عبد هللا بن غالب إذا أصبح �قولو�ان أبو فِ  .رزق هللا من الصالة البارحة �ذا و�ذا
 " فقلنا.. .�ذا رزقني هللا البارحة �ذا قرأت �ذا وصلیت �ذا وذ�رت هللا �ذا وفعلت

 لكن هذا معدود عند أهل التحقیق من العلماء فیما �خدش اإلخالص.

  }s r q p { :�قول هللا تعالى :قال ،إن مثلك ال �قول هذا ،�ا أ�ا فراس :فقلنا له "
 " ونحوه عن أیوب السختیاني وأبي رجاء. ،ال تحدث بنعمة هللا :وتقولون أنتم ١١الضحى:

ختیاني.�فتح السین �فتح   السین السَّ
ختیاني وعن أبي رجاء العطاردي " وقال �كر بن عبد  ،-رضي هللا عنهم -عن أبي أیوب السَّ

هللا  ي �غیَض مِّ علیه سُ  رَ ا فلم یُ عطي خیرً من أُ « :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :هللا المزني
 " وروى الشعبي عن النعمان.. ،»ا لنعم هللامعاد�ً 

 قال عنه. ماذاوالحدیث هذا  ،�حب أن یرى أثر النعمة على عبده -ل وعالج -ال شك أن هللا
 طالب: ................

 ین؟أ
 طالب: ................

 هذا األخیر نعم. 
 طالب: ................

 كمل �ا شیخ �مل.
من لم �شكر « :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وروى الشعبي عن النعمان بن �شیر قال "

 ،وتر�ه �فر ،عم شكروالتحدث �النِّ  ،ومن لم �شكر الناس لم �شكر هللا ،القلیل لم �شكر الكثیر
�نت عند  :وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال ،»والفرقة عذاب ،والجماعة رحمة

قلت نعم �ا  »ألك مال؟« :ا فرآني رث الثیاب فقالجالسً  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
وروى أبو سعید الخدري  .»فلُیر أثره علیك إذا آتاك هللا ماالً « :قال ،رسول هللا من �ل المال

و�حب أن یرى  ،إن هللا جمیل �حب الجمال« :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا 
 " فصل �كّبر. .»أثر نعمته على عبده

 �قول؟ ماذاهذا الثاني شاهد لألول 
 ..............طالب: ..
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 و�عده.
 طالب: ................

 �عده أبو سعید.
 طالب: ................

 �صحح ما له شواهد و�بقى الباقي على ضعفه. نعم،
وقد رواه مجاهد عن ابن عباس عن أبّي  ،ر القارئ في روا�ة البزي عن ابن �ثیرفصل: �كبِّ  "

ر بین �ل �بَّ  ١الضحى:  }B {إذا بلغ آخر  -صلى هللا علیه وسلم-بن �عب عن النبي 
و�أن  ،بل �فصل بینهما �سكتة ،وال �صل آخر السورة بتكبیرة ،سورة تكبیرة إلى أن �ختم القرآن

ا فقال ناس من أ�امً  -صلى هللا علیه وسلم-المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي 
قرأت على  :قال مجاهد ،هللا أكبر :فنزلت هذه السورة فقال ،عه صاحبه وقالهقد ودّ  :المشر�ین

وال �كبر في  ،-صلى هللا علیه وسلم-وأخبرني �ه عن أبّي عن النبي  ،فأمرني �ه ،ابن عباس
ا سوره وآ�اته متواترً  قالً القرآن ثبت ن :قلت ،ألنها ذر�عة إلى الز�ادة في القرآن ؛قراءة الباقین

فإذا �ان �سم هللا الرحمن  ،فالتكبیر على هذا لیس �قرآن ،ال ز�ادة فیه وال نقصان ،وحروفه
فكیف �التكبیر الذي هو لیس  ،الرحیم المكتوب في المصحف �خط المصحف لیس �قرآن

 " من تر�ه.خطأ فال أنه أوجبه  ،أما أنه ثبت سنة بنقل اآلحاد فاستحبه ابن �ثیر ؟�مكتوب
 خّطأ.

وذ�ر الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ في �تاب المستدرك له  ،فخّطأ من تكره "
حدثنا أبو �حیى محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن یز�د المقرئ  :على البخاري ومسلم

 :حدثنا أبو عبد هللا محمد بن علي بن ز�د الصائغ قال :اإلمام �مكة في المسجد الحرام قال
قرأت على  :سمعت عكرمة بن سلیمان �قول :حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة

ر عند خاتمة �بِّ  :قال لي ١الضحى:  }B { :إسماعیل بن عبد هللا بن قسطنطین فلما بلغت

 :قال ١الضحى:  }B { :فلما بلغت فإني قرأت على عبد هللا بن �ثیر ،كل سورة حتى تختم
وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره  ،وأخبره عبد هللا بن �ثیر أنه قرأ على مجاهد ،كّبر حتى تختم

صلى -وأخبره أبّي بن �عب أن رسول هللا  ،وأخبره ابن عباس أن أبّي بن �عب أمره بذلك ،بذلك
 " هذا حدیث صحیح ولم �خرجاه. ،أمره بذلك -هللا علیه وسلم

 التخر�ج.
 طالب: ................

 ومعروف عن ابن �ثیر فقط. ،عامة القراء ال یرون التكبیر ،على �ل حال
 اللهم صل على محمد..


